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Leczenie beta-blokerami w astmie
Beta-blockers therapy in asthma

KRZYSZTOF KOWAL
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Streszczenie

Od lat beta-blokery są przeciwwskazane u chorych na astmę. Jednakże 
ich korzystne efekty obserwowane u chorych na choroby sercowo-naczy-
niowe, w tym redukcja śmiertelności z przyczyn kardiologicznych, powo-
dują, iż leki te są bardzo pożądane w leczeniu choroby niedokrwiennej 
serca czy niewydolności serca. Większość badań wykazuje, iż kardiose-
lektywne beta-blokery, takie jak metoprolol czy bisoprolol, mogą być 
rozważane do leczenia problemów sercowo-naczyniowych u chorych na 
łagodną-umiarkowaną astmę, których astma pozostaje w pełni kontrolo-
wana. Wskazane jest rozpoczynanie leczenia od możliwie małych dawek, 
a następnie stopniowe zwiększanie dawek. W celu zminimalizowania 
ryzyka wywołania skurczu oskrzeli przed rozpoczęciem leczenia wska-
zana jest premedykacja długo-działającym beta-mimetykiem wziewnym. 
W eksperymentalnym modelu astmy przewlekłe podawanie beta-blo-
kerów powodowało zmniejszenie nadreaktywności oskrzeli. Badania 
ostatnich lat wykazały, iż przewlekłe leczenie beta-blokerami jest również 
korzystne u chorych na astmę, prowadząc do zmniejszenia reaktywności 
oskrzeli na metacholinę. Co ciekawe, w tym przypadku bardzie skuteczne 
od kardioselektywnych są nieselektywne beta-blokery takie jak nadolol. 
Ten rodzaj leczenia pozostaje jednak obecnie w sferze eksperymentu. 
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Summary

Beta-blockers have been for years considered contraindicated in 
asthmatic patients. However, the beneficial effects in cardiovascular 
diseases, including reduction of mortality due to heart problems, 
make beta-blockers highly desired in patients suffering from ischemic 
heart disease or congestive heart failure. Most studies demonstrate 
that cardioselective beta-blockers, such as metoprolol or bisoprolol, 
may be considered for treatment of cardiovascular problems in mild-
moderate asthmatic patients, whose asthma is fully controlled. It is 
recommended to start therapy with low doses, which are gradually 
increased. Moreover, in order to minimize the risk of bronchoconstric-
tion pre-treatment with an inhaled long-acting beta-agonist should 
be considered before starting beta-blocker therapy. In an experimental 
asthma model, chronic administration of beta-blockers decreased 
airway hyperresponsiveness. Recent studies have demonstrated that 
chronic beta-blocker therapy is also beneficial in asthmatic patients, 
and leads to decreased bronchial reactivity to metacholine. Interestin-
gly, in this case non-selective beta-blockers, such as nadolol, are more 
effective than cardioselective ones. This approach, however, remains 
an experimental procedure.  
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Dlaczego stosujemy beta-blokery?
Beta-blokery (beta-adrenolityki, BA) stanowią grupę 

leków stosowanych w chorobach sercowo-naczyniowych, 
ale także w leczeniu chorób tarczycy, jaskry czy migreny 
[1]. Najważniejszym czynnikiem promującym stosowanie 
tych leków jest ich bardzo korzystne działanie w chorobach 
serca, a przede wszystkim w chorobie niedokrwiennej ser-
ca, gdzie leki z tej grupy redukują śmiertelność [2]. Liczne 
wskazania do zastosowania BA oraz duże korzyści z za-
stosowania ich w leczeniu chorób sercowo-naczyniowych 
sprzyjają powszechnemu stosowaniu tych leków. Również 
chorzy z innymi współistniejącymi chorobami, takimi jak 
astma czy przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), 
mogą mieć poważne wskazania do zastosowania BA. Sytu-
acje takie stwarzają często problem w praktyce klinicznej. 
Zrozumienie wpływu BA na funkcję układu oddechowego 
u chorych na astmę może ułatwić podejmowanie decyzji 
dotyczących stosowania tych leków.  

Dlaczego trudno jest wdrożyć beta-blokery 
u chorych na astmę?

Pierwsze doniesienia dotyczące pogorszenia kontroli 
astmy przez propranolol pochodzą z lat 60-tych XX wie-
ku, kiedy to zaobserwowano, iż przyjmowanie tego leku 
wiązało się z wywoływaniem objawów klinicznych oraz 
spadkiem parametrów wentylacyjnych u chorych na astmę 
[3,4]. Ten efekt obserwowano jednak jedynie u chorych na 
astmę, natomiast u osób zdrowych propranolol nie wpły-
wał istotnie na parametry wentylacyjne płuc [5]. Sposób 
podania leku nie miał większego znaczenia co do samego 
zjawiska wywoływania skurczu oskrzeli, bowiem powyż-
sze efekty obserwowane były zarówno po dożylnym, jak 
i wziewnym podaniu propranololu [6,7]. Zarówno dożyl-
ne, jak i wziewne podanie propranololu skutkuje szybkim 
pogorszeniem funkcji płuc, widocznym już w przeciągu 
pierwszych 15 minut od momentu podania leku [6,7]. 
Wskazywałoby to na miejscowe oddziaływanie tego leku 



172 173

z receptorami komórek mięśni gładkich oskrzeli. Oprócz 
bezpośredniego wpływu bronchokonstrykcyjnego pro-
pranolol wpływa również na szereg innych aspektów 
czynnościowych układu oddechowego. Pojedyncza daw-
ka wziewna propranololu podana w godzinach rannych, 
przeciwdziałała fizjologicznemu wzrostowi parametrów 
wentylacyjnych płuc występującemu w godzinach po-
południowych [8]. Podobnie propranolol nasilał reakcję 
bronchospastyczną po prowokacji metacholiną i powysił-
kowy skurcz oskrzeli [9,10]. Co ciekawe, stopień nadreak-
tywności oskrzeli na histaminę nie korelował ze stopniem 
redukcji parametrów wentylacyjnych po podaniu leku 
beta-adrenolitycznego, wskazując na odmienny mecha-
nizm receptorowy tych reakcji [11]. 

Wszystko wskazuje na to, iż powyższe efekty związane 
są z nieselektywnym wiązaniem się propranololu z recepto-
rem adrenergicznym beta-2, gdyż bardziej selektywne BA 
cechuje mniejszy wpływ na funkcję płuc, przy podobnym 
korzystnym działaniu na układ sercowo-naczyniowy [12]. 
U chorych na astmę pojedyncza dawka kardioselektywne-
go BA (K-BA) nie nasilała w istotny sposób nadreaktywno-
ści oskrzeli na histaminę, podczas gdy porównywalna co 
do efektów sercowo-naczyniowych dawka propranololu 
znamiennie nasilała nadreaktywność oskrzeli [13]. Podob-
nie u chorych na astmę pojedyncza dawka K-BA w mniej-
szym stopniu zmniejsza odpowiedź bronchodilatacyjną 
oskrzeli na wziewny beta-mimetyk w porównaniu z nie-
selektywnym BA (NS-BA) [14,15]. Częściowa wewnętrzna 
aktywność agonistyczna BA jedynie w niewielkim stopniu 
wpływała na niekorzystny klinicznie profil działania po-
jedynczej dawki tych leków [15]. Bronchokonstrykcyjne 
działanie BA nie jest związane z przesunięciem równo-
wagi w kierunku nadmiernej stymulacji receptorów alfa, 
bowiem zastosowanie labetalolu, który wiąże się zarówno 
z receptorem beta jak i alfa, powodowało podobny efekt 
jak zastosowanie propranololu [16]. Również leki działają-
ce przeciwzapalnie, takie jak wziewny kortykosteroid be-
klometazon czy doustny lek antyleukotrienowy, nie wpły-
wały na wrażliwość na bronchokonstrykcyjne działanie 
propranololu, co pośrednio potwierdza, iż leki te oddzia-
ływają przede wszystkim bezpośrednio na mięśnie gładkie 
oskrzeli [17,18]. Natomiast leki parasympatykolityczne, 
jak i furosemid podany wziewnie, poprzez bezpośredni 
wpływ na mięśnie gładkie oskrzeli, zmniejszają induko-
wany propranololem skurcz oskrzeli [19,20]. Jednakże leki 
te nie blokują w pełni bronchokonstrykcyjnego działania 
propranololu, co wskazuje na oddziaływanie poprzez inne 
niż beta-2 receptory. 

Podsumowując, skurcz oskrzeli wywołany pojedynczą 
dawką propranololu wiąże się z jego małą selektywno-
ścią. Spowodowany jest działaniem tego leku na receptor 
beta-2 i nie jest związany jedynie z blokowaniem działania 
endogennych katecholamin. Ponadto komórki zapalne 
odgrywają stosunkowo niewielką rolę a główny efekt jest 
najprawdopodobniej spowodowany bezpośrednim działa-
niem propranololu na komórki mięśni gładkich oskrzeli.

Dalsze wyjaśnienie tego zjawiska wiąże się ze zrozu-
mieniem bezpośredniego oddziaływania BA z receptorem 
beta-2. Podobnie jak wszystkie leki hamujące działanie re-
ceptorów błonowych związanych z białkiem G leki tej grupy 
należą do tzw. odwrotnych agonistów [21]. Ich związanie 
się z receptorem nie tylko zapobiega jedynie wiązaniu ago-

nisty, ale także stabilizuje receptor w nieaktywnej formie 
i hamuje spontaniczną aktywność tegoż receptora, dlatego 
też efekt działania tych leków ujawnia się również przy bra-
ku liganda pobudzającego ten receptor [21].

Skurcz oskrzeli indukowany BA, których właściwy efekt 
związany jest z interakcją tych leków z receptorem beta-2 
wskazuje, iż leki z grupy K-BA powinny w mniejszym stop-
niu niekorzystnie oddziaływać u chorych na astmę. Ponad-
to podanie wziewnych beta2-mimetyków powinno wyka-
zywać efekt bronchodilatacyjny pomimo jednoczesnego 
stosowania BA. Analiza retrospektywna stosowanych 
K-BA, w leczeniu chorób sercowo-naczyniowych ze współ-
istniejącymi astmą lub POChP, wykazała, iż w dawkach 
terapeutycznych są one na ogół dobrze tolerowane przez 
większość tych chorych [22]. Pierwsza dawka K-BA powo-
dowała niewielki spadek FEV1 (średnio o 7,46%), który nie 
był jednak związany z wystąpieniem objawów ze strony 
układu oddechowego [22]. Uwzględnione w meta-analizie 
leki bez wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej, 
takie jak atenolol, metoprolol, bisoprolol czy praktolol, 
powodowały nieco większy spadek FEV1 (o 6,5 %) niż leki 
z wewnętrzną aktywnością sympatykomimetyczną, takie 
jak celiprolol, acebutolol czy ksamoterol. W żadnej z grup 
taki spadek parametrów wentylacyjnych nie był związany 
z pojawieniem się objawów klinicznych. Podanie wziew-
nego beta-mimetyka skutkowało poprawą FEV1 (średnio 
o 9,7% większą u chorych, którzy przyjęli pojedynczą 
dawkę K-BA bez wewnętrznej aktywności sympatykomi-
metycznej) w porównaniu z chorymi przyjmującymi leki 
z wewnętrzną aktywnością sympatykomimetyczną. Były 
to jednak efekty nie związane z różnicą w subiektywnych 
odczuciach dolegliwości przez chorych.  

Pewnymi ograniczeniami dotyczącymi stosowania BA 
u chorych na astmę jest brak badań dotyczących astmy 
ciężkiej, kiedy to ciągłe stosowanie leków bronchodilata-
cyjnych jest konieczne w celu eliminacji lub zmniejszenia 
objawów. 

Z powyżej przedstawionych analiz można przyjąć, iż de-
cyzja o włączeniu BA u chorego na astmę, celem leczenia 
chorób współistniejących, musi być poprzedzona dokładną 
analizą korzyści i potencjalnego ryzyka. Największa szansa 
pojawienia się działań niepożądanych u chorych na astmę 
występuje w ciągu najbliższych minut i godzin po przyjęciu 
pierwszej dawki leku. Należy stosować leki kardioselektyw-
ne, a leczenie można rozpoczynać u chorych na łagodną/
umiarkowaną postać astmy, ale należy to robić w okresie, 
kiedy astma jest w pełni kontrolowana. Ponadto w okresie 
wprowadzania beta-adrenolityków wskazane jest preme-
dykacja wziewnym beta-mimetykiem o możliwie długim 
okresie działania, gdyż leki te są w stanie kompensować 
ewentualne bronchokonstrykcyjne działanie BA. Stosowa-
ne dawki BA powinny być możliwie jak najmniejsze, gdyż 
w miarę eskalacji dawki zwiększa się prawdopodobieństwo 
oddziaływania na receptor beta-2, nawet w przypadku le-
ków kardioselektywnych.  

Jakie są efekty przewlekłego stosowania beta-
blokerów u chorych na astmę?

Pierwsze doniesienie o potencjalnym korzystnym działa-
niu beta-adrenolityków u chorych na choroby obturacyjne 
układu oddechowego pochodzi z lat 70-tych XX wieku. [23]. 
W tym prospektywnym badaniu wykazano, iż metoprolol, 
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stosowany przez przeszło 28 dni, nie powodował pogor-
szenia FEV1, a nawet u większości chorych obserwowano 
poprawę tego parametru.  

Niestety, większość prac dotyczących wpływu NS-BA na 
bronchodilatacyjne działanie wziewnych beta-mimetyków 
dotyczy pojedynczej dawki leku u chorych na astmę. Pewne 
dane, dotyczące wpływu przewlekłego leczenia NS-BA na 
bronchodilatacyjne działanie beta-mimetyków, pochodzą 
z badań prowadzonych u chorych na POChP [24]. Stosowa-
ny przewlekle K-BA metoprolol nie hamował bronchodila-
tacyjnego działania terbutaliny, podczas gdy NS-BA pindo-
lol całkowicie znosił poprawę parametrów wentylacyjnych 
po inhalacji terbutaliny. Badanie to jednak nie uwzględnia 
faktu, iż na niekorzystny efekty przewlekłego leczenia pin-
dololem może mieć wpływ jego wewnętrzna aktywność 
sympatyczna. Jak już wspomniano, pojedyncza dawka 
K-BA z wewnętrzną aktywnością sympatykomimetyczną 
powodowała mniejszą poprawę parametrów wentylacyj-
nych po podaniu beta-mimetyka w porównaniu z pojedyn-
czą dawką K-BA bez aktywności sympatykomimetycznej 
[22]. Z kolei meta-analiza retrospektywnych prac, w któ-
rych K-BA były stosowane w celu leczenia chorób serco-
wo-naczyniowych u chorych ze współistniejącymi astmą 
lub POChP, wykazała, iż przewlekłe stosowanie tych leków 
nie powodowało spadku parametrów wentylacyjnych, nie 
nasilało objawów astmy ani nie zwiększało częstości stoso-
wania doraźnych leków wziewnych [22]. Co ciekawe, prze-
wlekłe stosowanie K-BA powodowało o 8,74% większą 
poprawę FEV1 w odpowiedzi na inhalację beta-mimetyka 
w porównaniu z chorymi otrzymującymi placebo [22]. Leki 
te były więc dobrze tolerowane u chorych na astmę.  

Badania na zwierzętach wykazały, iż zastosowanie BA w 
eksperymentalnym modelu astmy alergicznej nie tylko nie 
powodowało pogorszenia parametrów wentylacyjnych, ale 
zmniejszało nadreaktywność oskrzeli na metacholinę [25]. 
Ten korzystny efekt przewlekłego leczenia był najbardziej 
spektakularny podczas stosowania leków nieselektywnych, 
posiadających wysoką aktywność odwrotnego agonisty 
receptora beta-2, czyli tych BA, które powodowały naj-
bardziej niekorzystny efekt po podaniu jednej dawki [25]. 
Zjawisko to związane było ze wzrostem liczby receptorów 
beta-2 podczas leczenia BA, a wzrost był proporcjonalny 
do aktywności leku jako odwrotnego agonisty [25].  

Ocena potencjalnych korzyści przewlekłego stosowania 
NS-BA u chorych na astmę oceniana była w dwóch otwar-
tych, małych badaniach z zastosowaniem nadololu [26,27]. 
Nadolol jest NS-BA, który charakteryzuje się najsilniejszą 
wewnętrzną aktywnością odwrotnego agonisty recepto-
ra adrenergicznego beta-2, co oznacza, iż najmocniej ze 
znanych beta-blokerów hamuje spontaniczną aktywność 
tegoż receptora [21]. Nadolol jest beta-blokerem zaapro-
bowanym w niektórych krajach do leczenia nadciśnienia 
i choroby wieńcowej, a jego dawki terapeutyczne wynoszą 
40-320 mg w jednej dobowej dawce. Oba badania, doty-
czące wpływu nadololu na funkcję układu oddechowego, 
dotyczyły chorych na łagodną postać astmy, nieleczo-
nych wziewnymi kortykosteroidami i niechorujących na 
żadną z chorób układu sercowo-naczyniowego, dlatego 
też nadolol u tych chorych podawany był w sposób czy-
sto eksperymentalny, a nie z powodu współistniejących 
wskazań medycznych [26,27]. W pierwszym z tych ba-
dań nadolol rozpoczynano podawać doustnie w dawce 

10 mg/dobę, a po tygodniu takiego leczenia podejmowa-
no próbę zwiększania dawki i ten proces powtarzano aż do 
osiągnięcia dawki dobowej 40 mg [26]. Docelową wartość 
osiągnięto jedynie u 3 z 10 osób (30%), jednakże przyczyną 
niemożności zwiększania dawki u 4 z 7 pozostałych osób 
był spadek częstości rytmu serca lub ciśnienia tętniczego, 
a jedynie u 3 osób obniżenie parametrów wentylacyjnych 
[26]. W drugim badaniu leczenie rozpoczynano od dawki 
2,5 mg/dobę i zwiększano ją co 2 tygodnie, powtarzając 
ten manewr i próbując osiągnąć docelową dawkę 40 mg 
na dobę [27]. Stosując taki schemat dawkowania nadolo-
lu, docelową dawkę osiągnięto u 7 z 10 osób biorących 
udział w badaniu (70%) [27]. Sumując wyniki z obu ba-
dań, regularne leczenie nadololem powodowało istotne 
zmniejszenie nadreaktywności oskrzeli u 16 z 20 chorych 
(80%) [26,27]. Ta poprawa była wprost proporcjonalna do 
przyjmowanej dawki nadololu i występowała u wszystkich 
chorych, którzy przyjmowali dawkę 20 lub 40 mg na dobę 
[26,27]. Warto zwrócić uwagę, iż docelowa dawka nadolo-
lu (40 mg na dobę) jest najniższą rekomendowaną dawką 
do leczenia nadciśnienia czy choroby wieńcowej serca. 
U wszystkich chorych, przyjmujących nadolol, zastosowanie 
salbutamolu w nebulizacji (2500 mcg) skutkowało szybkim 
i całkowitym odwróceniem reakcji bronchospastycznej na 
metacholinę, co przemawiałoby przeciwko indukowanej 
beta-blokerami „oporności” na beta-mimetyki [27]. Takie 
badanie nie może być jednak w pełni ekstrapolowane na 
wszystkich chorych na astmę, gdyż wykonane było w gru-
pie chorych na astmę łagodną, nieprzyjmujących leczenia 
przeciw-astmatycznego ani niechorujących na choroby, 
które są wskazaniem do podania beta-blokerów. Ponadto 
brak stosowania kontroli placebo powoduje, iż trudna jest 
ocena wpływu beta-mimetyka po indukowanym metacho-
liną skurczu oskrzeli. Nie można jednoznacznie stwierdzić, 
czy wzrost FEV1 jest spowodowany podaniem beta-mime-
tyka, czy też jest efektem spontanicznej poprawy parame-
trów wentylacyjnych. 

Takie efekty działania przewlekłego odwrotnych agoni-
stów receptora beta może być tłumaczone zwiększeniem 
„gotowości” białka przekaźnikowego Gs, co umożliwia 
przekazywanie sygnałów przez receptory sprzężone 
z tym białkiem. Przewlekłe stosowanie odwrotnych ago-
nistów receptora beta rzeczywiście skutkuje przywróce-
niem odpowiedzi poprzez receptory histaminowe H2 czy 
serotoninowe 5-HT4 [28,29]. W komórkach mięśni gładkich 
oskrzeli przekazywanie sygnału za pośrednictwem białka 
Gs związane jest ze zwiększeniem stężenia cAMP i rozkur-
czem mięśni. Zwiększenie „gotowości” białka Gs powinno 
prowadzić do silniejszego działania miorelaksacyjnego, nie 
tylko poprzez stymulację receptora beta-2, ale również 
innych receptorów działających przez receptory związane 
z białkiem Gs.  

Retrospektywna ocena działania beta-blokerów przepi-
sywanych chorym na astmę z powodu wskazań medycz-
nych wykazała, iż u 53 994 dorosłych chorych na astmę 
beta-blokery są przyjmowało przez 2,8% chorych [30]. 
Spośród tych osób 441 (28,9%) chorowało na czynną 
astmę i otrzymało po raz pierwszy BA. Do najczęściej 
przepisywanych NS-BA należały: propranolol (86%), sota-
lol (4,6%), labetalol (4.2%) i karwedilol (4,1%), podczas 
gdy spośród K-BA chorzy najczęściej przyjmowali: atenolol 
(63,2%), bisoprolol (28,7%) i metoprolol (5,8%). Średnia 
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dobowa dawka przyjmowanego propranololu wynosiła 
83.6 mg (10 do 320 mg), atenololu 53 mg (12,5 do 100 
mg), bisoprololu 5.8 mg (1,25 do 20 mg), a metoprololu 
93,5 mg (25 do 400 mg). U chorych, którzy mieli po raz 
pierwszy przepisane BA, porównanie liczby zaostrzeń zmu-
szających do stosowania doustnych kortykosteroidów nie 
różniło się znamiennie w okresie przed i po wprowadzeniu 
tych leków, co przemawia przeciwko pogorszeniu kontroli 
astmy przez leki tej grupy. Warto zwrócić uwagę na fakt, 
iż znaczna większość chorych (80,3%) miała stosunkowo 
łagodną astmę (1 i 2 stopień wg British Thoracic Society). 
Podobnie jak w poprzednich badaniach trudno wyniki tego 
badania odnosić do chorych na astmę ciężką.   

Podsumowanie
Dotychczas prowadzone badania wskazują na istnienie 

dwóch oddzielnych medycznych zagadnień dotyczących 
stosowania BA u chorych na astmę. Po pierwsze koniecz-
ność zastosowania u chorego na astmę BA z powodu 
współistniejących chorób, np. sercowo-naczyniowych. Po 
drugie potencjalne korzystne działanie przewlekłego lecze-
nia beta-blokerami u chorych na astmę. 

Chociaż obecne wytyczne dotyczące leczenia astmy 
uznają BA za leki przeciwwskazane u chorych na astmę, 
to w przypadku współwystępowania poważnych chorób 
serca podanie BA może być uzasadnione [31]. W tym 
przypadku wskazane byłoby leczenie lekami kardioselek-
tywnymi, stopniowa eskalacja dawki oraz rozpoczynanie 
leczenia jedynie u chorych, u których astma jest w pełni 
kontrolowana [32]. Zastosowanie tych leków u chorych na 
astmę ciężką musi być dokładnie rozważone, a jeśli jest to 
możliwe, to należałoby stosować leki alternatywne. 

Spektakularne dane dotyczące korzystnego działania 
przewlekłej terapii BA pochodzą z eksperymentów na 
zwierzętach. Ten rodzaj leczenia u ludzi pozostaje obecnie 
jedynie w fazie eksperymentalnej, aczkolwiek z dostępnych 
badań wynika, iż efekt korzystny obserwuje się, stosując 
NS-BA, działające jako odwrotni agoniści na receptor beta-
2. Problemem pozostaje sposób osiągnięcia skutecznej 
dawki, bowiem rozpoczęcie leczenia NS-BA związane jest 
ze szczególnie silnym upośledzeniem funkcji płuc po poda-
niu pierwszej dawki leku.   

Piśmiennictwo
1. Baker JG, Hill SJ, Summers RJ. Evolution of b-blockers: from 

anti-anginal drugs to ligand-directed signalling Trends Pharma-
col Sci 2011; 32: 227-234.

2. Gottlieb SS, McCarter RJ, Vogel RA. Effect of beta-blockade on 
mortality among high-risk and low-risk patients after myocar-
dial infarction. N Engl J Med 1998; 339: 489-497.

3. McNeill RS. Effect of bete-adrenergic-blocking agent, proprano-
lol, on asthmatics. Lancet 1964; 7369: 1101-1102. 

4. McNeill RS, Ingram CG. Effect of propranolol on ventilatory 
function. Am J Cardiol 1966; 18: 473-475.

5. Richardson PS, Sterling GM. Effects of beta-adrenergic receptor 
blockade on airway conductance and lung volume in normal 
and asthmatic subjects. Br Med J 1969; 19: 143-145.

6. Richardson PS, Sterling GM. Effects of beta-adrenergic receptor 
blockade on airway conductance and lung volume in norma 
land asthmatic subjects. Br Med J 1969; 19: 143-145. 

7. Beumer HM. Inhalation of bete-adrenergic blockers by asthma-
tics. Lancet 1967; 7253: 993.

8. Oesterhoff Y, Koster GH, Postma DS. Effects of propranolol 
inhalation on the diurnal increase in FEV1 and on propranolol 
airways responsiveness in atopic subjects with asthma. Thorax 
1997; 30: 937-940.

9. Vatrella A, Parnella R, Pelagia G, Biscione GL, Tranfa CM i wsp. 
Effects of non-bronchoconstrictive doses of inhaled propranolol 
on airway responsiveness to mectacholine. Eur J Clin Pharmacol 
2001; 57: 99-104. 

10. Jones RS. Significance of effect of beta blockade on ventilatory 
function in normal and asthmatic subjects. Thorax 1972; 27: 
572

11. Ruffin RE, McIntyre EL, Latimer KM, Ward HE, Crockett AJ, 
Alpers JH. Assessment of beta-adrenoreceptor antagonists in 
asthmatic patients. Br J Clin Pharmacol 1982; 13 (Suppl 2): 
325S-335S.

12. Skinner C, Gaddie J, Palmer KN. Comparison of effects of me-
toprolol and propranolol on asthmatic airway obstruction. Br 
Med J 1976; 6008: 504.

13. Dorow P. Influence of intrinsic sympatomimetic activity (ISA) 
during beta-adrenoreceptor blockade in asthmatics. Br J Clin 
Pharmacol 1982;13 (Suppl 2): 321S-323S.

14. Ellis ME, Sahay JN, Chatterjee SS, Cruickshank JM, Ellis SH. 
Cardioselectivity of atenolol in asthmatic patients. Eur J Clin 
Pharmacol 1981; 21:173-176.

15. Benson MK, Berrill WT, Cruickshank JM, Sterling GS. A com-
parison of four b-adrenoreceptor antagonists in patients with 
asthma. Br J Clin Pharmacol 1978; 5: 415-419.

16. Larsson K. Influence of labetalol, propranolol and practolol in 
patients with asthma. Eur J Respir Dis 1982; 63: 221-230.

17. Carpentiere G, Castello F, Marino S. Effects of beclomethasone 
diproprionate on the bronchial responsiveness to propranolol in 
asthmatics. Chest 1990; 98: 263-265. 

18. Fujimura M, Abo M, Kamio Y, Mytu S, Ishiura Y, Hashimoto T 
i wsp. Effect of leukotriene and thromboxane antagonist on 
propranolol induced bronchoconstriction. Am J Respir Crit Care 
Med 1999; 160: 2100-2103.

19. Ind PW, Dixon CM, Fuller RW, Barnes PJ. Anticholinergic blocka-
de of beta-blocker-induced bronchoconstriction. Am Rev Respir 
Dis 1989; 139: 1390-1394. 

20. Myers JD, Higham MA, Shaker BH, Wickremasinghe M, Ind PW. 
Attenuation of propranolol-induced bronchoconstriction by 
furosemide. Thorax 1997; 52: 861-865.

21. Dickey BM, Walker JKL, Hanania NA, Bond RA. B-adrenoreceptor 
inverse agonists in asthma. Curr Opin Pharmacol 2010; 10: 254-
259.

22. Salpeter SR, Ormiston TM, Salpeter EE. Cardioselective b-bloc-
kers in patients with reactive airway disease: A meta-analysis. 
Ann Intern Med 2002; 137: 715-725.

23. Hua AS, Assaykeen TA, Nyberg G, Kincaid-Smith PS. Results 
from a multicentre trial of metoprolol and a study of hyperten-
sive patients with chronic obstructive lung disease. Med J Aust 
1978; 1: 281-286.

24. Lammers JW, Folgering HT, van Herwaarden CI. Ventilatory ef-
fects of long-term treatment with pindolol and metoprolol in 
hypertensive patients with chronic obstructive lung disease. Br 
J Clin Pharmacol 1985; 20: 205-210.

Kowal K Leczenie beta-blokerami w astmie



176 177

25. Callaerts-Vegh Z, Evans KLJ, Dudekula N, Cuba D, Knoll BJ i wsp. 
Effects of acute and chronic administration of beta adreno-
receptor ligands on on airway function in a murine model of 
asthma. Proc Natl Acad Sci USA 2004; 101: 4948-4953.

26. Hanania NA, Singh S, Eli-Wall R, Flashner M, Franklin AE i wsp. 
The safety and effects of the beta-blocker, nadolol, in mild asth-
ma; ano pen-label pilot study. Pulm Pharmacol Ther 2008; 23: 
134-141.  

27. Hanania NA, Mannava B, Franklin AE, Lipworth BJ, Williamson 
PA i wsp. Response to salbutamol in patients with mild asthma 
treated with nadolol. Eur Respir J 2010; 36: 963-965.

28. Sanders L, Lynham JA, Bond B, del Monte F, Harding SE, Kau-
mann AJ. Sensitization of human atrial 5-HT4 receptors by chro-
nic beta-blocker treatment. Circulation 1995; 92: 2526-2539.  

29. Sanders L, Lynham JA, Kaumann AJ. Chronic beta1-adrenore-
ceptor blockade sensitizes the H1 and H2 receptor systems in 
human atrium: role of cyclic nucleotides. Naunyn Schmiede-
bergs Arch Pharmacol 1996; 353: 661-670.

30. Morales DR, Guthrie B, Lipworth BJ, Donna PT, Jackson C. Pre-
scribing of b-adrenoreceptor antagonists in asthma: an obse-
rvational study. Thorax 2011; 86: 502-507.

31. Chen J, Radford MJ, Wang Y, Marciniak TA, Krumholz HM. 
Effectiveness of beta-blocker therapy after acute myocardial in-
farction in elderly patients with chronic obstructive pulmonary 
diseases or asthma. J Am Coll Cardiol 2001; 37: 1950-1956.

32. Navas EV, Taylor DO. Can patients with COPD or asthma take a 
beta-blocker? Cleve Clin J Med 2010; 77: 498-499.

Alergia Astma Immunologia 2011, 16 (4): 172-176 


